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SELLYU QSR B2

Industrialize your Dreams!



Made in Portugal

Os quiosques e mupis digitais da PARTTEAM & OEMKIOSKS são
desenvolvidos e produzidos integralmente em Portugal.

O sucesso da nossa empresa no mercado internacional comprova que desenvolvemos e
produzimos produtos de excelência e que devemos portanto estar confiantes no futuro e

orgulhosos de Portugal.

Produto / Design Patenteado



Plataforma inovadora de
atendimento self-service
A excelência num restaurante é crucial para o sucesso
do negócio, ninguém gosta de enfrentar filas, e a
experiência dos atendimentos em restaurantes está a
sofrer alterações e transformações.

Este é um excelente quiosque self-service que
apresenta inumeras vantagens aos utilizadores, dando-
lhes a opção de fazer o pedido de forma simples e
eficaz.
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Adira aos quiosques
self-service
Atendimento self-service rápido e fácil.



As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.
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Versátil e eficaz
Pode ser produzido em aço inox ou em aço lacado (AISI
304/316) com expessuras de 1,5mm a 2,5mm. Os
quiosques lacados podem ser pintados em qualquer cor
RAL.

A versatibilidade deste modelo é também um dos seus
trunfos uma vez que facilmente lhe são adicionados
componentes para diferentes aplicações e mercados, pode
incluir monitores de maiores ou menores dimensões,
smart coin system/moedeiros, todo o tipo de
impressoraas térmicas pode ser adaptado para
impressoras A4, antena wi-fi, intercomunicadores, todo o
tipo de sensores, etc.

O SELLYU pode ser equipado com computadores de
diferentes desempenhos (CPU), discos rígidos, memória
RAM, placa gráfica e internet. Este quiosque também pode
ser equipado com diferentes sistemas operacionais como
Windows, Linux, etc.

As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.



A utilização dos quiosques multimédia é cada vez mais
comum na apresentação ao público no sector da
restauração.

As linhas sóbrias e modernas deste equipamento,
aliadas à tecnologia interactiva conferem ao quiosque
uma capacidade invulgar para prestar informações de
forma autónoma a possíveis clientes.

Adira à era dos
quiosques self-service!
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Brilho incrível,
contraste elevado!
O display de elevado brilho e contraste utilizado no
SELLYU é capaz de produzir imagens de alta qualidade
e boa leitura mesmo em condições de exposição à luz
solar, podendo desta forma ser instalado em interiores
sem qualquer adversidade à luz do local.

Um sensor de luz pode ser instalado, medindo a luz
ambiente no local de instalação e ajustando
auntomaticamente a imagem de acordo com as
condições de luminosidade.

Opcionalmente pode ser aplicada uma luz LED da cor
que desejar.



Os pagamentos self-service permitem diferenciar
entre os concorrentes e traz benefícios para os
clientes em termos de flexibilidade de controlo e
redução de tempo. Além disso, reduz os custos com
recursos humanos, tornando o processo mais fácil e
mais autónomo para os clientes.

Esta compra suaviza o acto de compra,
providenciando pagamentos com diferentes meios
como MBWay, Multibanco, etc.

Tecnologias mais amplas que podem ser usadas como
SAW, captativo, infravermelho,óptico, captativa
projetada (ProCap), etc.

Pagamentos mais
rápidos e benéficos

As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.
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Precisão Resposta Toques

até



Não resista à era
do self-service!



Crie a sua própria
identidade!

Podem ser adicionados acessórios ao quiosque assim como a

imagem corporativa da sua empresa, para que este se

enquadre com o seu espaço.

Esta personalização suaviza o acto de compra, providenciando

as ferramentas necessárias para um atendimento mais eficaz,

rápido e sem interrupções.

As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.
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SELLYU QSR B2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.
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(Outras opções disponíveis mediante consulta)

Características gerais

Tipo

Materiais

Opções

• Interior

• Aço lacado
• Inox
• MDF

• Leitor de cartões
• Software Ykiosk
• Impressora de recibos
• Ecrã interactivo
• Leitor código de barras
• Moedeiro / leitor de notas

530 mm

595 mm

510 mm



OPCIONAL
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A.530 L.595 C.510 mm
(aprox.)

Chapa de
1,5mm / 2mm

Display até 32’’

Disponível em
qualquer cor RAL

40 Kg.
(aprox.)

Aço Inox AISI304/316,
Aço Lacado, MDF (Cores RAL)

Displays de 10” a 32” Colunas de som

Total personalização

Wireless - WLAN

Leitor de cartões

Processadores de última geração

Touch screen (SAW, Infrared, ProCap)

Sistemas Operativos Actualizados: Windows, Linux, Mac *
* depende do tipo de tecnologia utilizada



As dimensões e especificações são indicadas em representação gráfica e podem não corresponder à realidade do equipamento. As dimensões apresentadas são aproximadas e representam o equipamento para uma
determinada dimensão de display. A dimensão final poderá variar conforme o modelo de display e outros componentes utilizados. O cliente deverá solicitar o desenho técnico para obter as medidas finais correctas.
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Contacte-nos

+351 304 501 711
+351 252 378 589

comercial@partteam.pt www.partteam.pt

Nós temos as respostas

para as suas dúvidas

Veja as especificações e obtenha todas as

informações sobre os nossos produtos.

R. Nova de Nespereira, Pavilhão 10, 4470-287

Lagoa - Vila Nova de Famalicão - Portugal

PARTTEAM & OEMKIOSKS
(M.S.N.F. Soluções Informáticas)

Veja online

Todos os textos, fotos, ilustrações e outros elementos contidos nesta apresentação estão protegidos pela lei, ao abrigo do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, sendo expressamente interdita a sua cópia,
reprodução e difusão, bem como a sua utilização comercial, sem autorização expressa da PARTTEAM & OEMKIOSKS, quaisquer que sejam os meios para tal utilizados, com excepção do direito de citação defenido na lei.


